Vier podiumplaatsen
voor Désirée Emmen
Désirée uitkomende voor OZ&PC
De warande zwom maar liefst naar
4 podium plaatsen dit weekend.

Op zaterdag

juli

kwam Désirée
Aalburg een
wedstrijd die voor het Nederlands
klassement telt maar ook voor Brabant. Als eerste kwam ze aan de start
voor de lkrn masters en na een snelle
race tikte D&irée als lste all in aan
14

aao de start in

V/ijk

en

en dus ook van Brabant. Daarna was
wije slag dames aan de beurt

de 2km

en hierop had ze het iets zwaarder.
De wedstrijd verliep niet helemaal
vlekkeloos er waren zelfs heren in het
veld terecht gekomen maar Désirée
kwam toch weer goed in haar race en
tikte als lste dame aanetzo ookvoor
het Brabant klassement. Op dit moment leid Desiree dan ook het klassement van de dames voor Brabant
maar er kan nog van alles gebeuren
want er zijn nog 3 wedstrijden voor
Brabant te gaan.
Op zondag 15 juli kwam Désirée aan
de start in het verre Stadskanaal. Als

eerste ging Désirée van start op de
5lcn vrije slag dames en hierop pakÍe
Désirée een 2de plaats. Later op de
middag ging Désirée nogmaals van
start maar nu op de 3km vrije slag.
Na een snelle start was Désirée goed
weg en zv,tomze een mooie race, Dé§irée tikte dan ook als eerste aan met
een baanrecord. In het Nederlands
klassement staat Désirée op dit moment op de 3de plaats maar ook hier
kan nog van alles gebeuren tvant we
zitten pas op de helft van de wedstrijden die gezwommen worden.
Volgende week zal Désirée niet aan
een wedstrijd deelnemer want in de
nacht van wijdag 20 op zaterdag2l
juli zal ze met het estafette team de
Dutch Ladies First het lJsselmeer
op en neer gàaa zwemmen. Het kan
namelijk gebeuren dat op 15 augustus met de kanaal oversteek er in de
nacht gezwommeÍhmoet worden dus
d,aaf ruSe|-we.l eye.n op- ge.!rag4d"

den.

wor-

Dutch ladies First
Ondertussen wordt er natuudijk druk
gezocht naar sponsors voor de.Dutch
ladies First voor de kanaal oversteek
en voor het goede doel sPieren voor
spieren. He! begint al aardig vorm te
krijgen al zljn de dames er nog niet.

Door geheel Nederland worden na-

tuurlijk sponsors gezocht omdat de
meiden verspreid over Nederland zitten maaÍ ook hier in de regio zijn bedrijven die hier al gehoor aan hebben
gegeven. Tideway en Bogaers Jaguar

uit Breda, Auto schadebedrijf van

Peer uit Dongen maar ook via giften
via de bank of de sponsorpot thuis.

Ook bewoners uit Dongen die het
lege flessenbonnelje in de Dutch Ladies First doos gooien bij de EMTE
loopt goed. Dus bij deze alvast bedankt voor de gulle giften wij houden
jullie op de hoogte.

